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Εισαγωγή
Οι ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο βιώνουν
υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης λόγω της
νόσου και των θεραπειών της, με αποτέλεσμα τον
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Τα
επίπεδα αυτά, μπορεί να αυξηθούν, όταν η
παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη είναι ελλιπής.
Σκοπός
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
παρεχόμενης κοινωνικής υποστήριξης στο άγχος και
την κατάθλιψη, σε ασθενείς με γυναικολογικό
καρκίνο.
Μέθοδος ανασκόπησης
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων PUBMED με τις λέξεις
κλειδιά: gynecologic cancer, anxiety, depression, social
support, για το χρονικό διάστημα 2010 – 2020. Κριτήρια
αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της
αγγλικής και ελληνικής.

Αποτελέσματα
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι πηγές
κοινωνικής υποστήριξης είναι η οικογένεια, οι
φίλοι και οι σημαντικοί άλλοι. Η βοήθεια που
παρέχουν
είναι
φυσική
αλλά
και
ψυχοσυναισθηματική.
Αναφέρεται
ισχυρή
συσχέτιση της κοινωνικής υποστήριξης με τη
μείωση των επίπεδων άγχους και κατάθλιψης σε
ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο και την
αύξηση της επιβίωσης τους. Συγκεκριμένα, η
οικογενειακή υποστήριξη σχετίζεται σημαντικά με
μειωμένη βαθμολογία τόσο του άγχους όσο και
της κατάθλιψης. Η υποστήριξη από φίλους
αναφέρεται ότι σχετίζεται μόνο με μειωμένη
βαθμολογία άγχους, ενώ η υποστήριξη από
σημαντικούς άλλους σχετίζεται μόνο με χαμηλή
βαθμολογία κατάθλιψης. Αναφέρεται επίσης ότι
γυναίκες άνεργες, με χαμηλότερη οικονομική
κατάσταση και χαμηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο, δέχονται ελλιπή κοινωνική υποστήριξη
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Συμπεράσματα
Η υποστήριξη από την οικογένεια καθώς και τα αλλά
κοινωνικά δίκτυα, είναι ένα «κλειδί» για τη διαχείριση
του άγχους και της κατάθλιψης ασθενών με
γυναικολογικό καρκίνο. Ευθύνη των νοσηλευτών είναι
να αναγνωρίζουν, να ενθαρρύνουν και να υποκινούν
την ένταξη των υποστηρικτικών δικτύων στη
διαδικασία της φροντίδας και της διαχείρισης των
προβλημάτων που ανακύπτουν από τη νόσο.
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